
 

 

  

नोटाांची सुरक्षा वैशिष्ट्ये बदलणार 

बनावट नोटाांना आळा घालण्यासाठी पाचिे व दोन हजारच्या नोटाांची सरुक्षा वैशिष्ट्ये जागतिक मानकाांनुसार दर 
िीन िे चार वर्ाांनी बदलण्याचा प्रस्िाव सरकारच्या ववचाराधीन आहे.  
 

नोटाबांदीनांिर मोठ्या प्रमाणाि बनावट नोटा सापडू लागल्याने सरकारने हा प्रस्िाव आणला आहे. अनके ववकशसि 
देिाांमध्ये नोटाांची सरुक्षा वैशिष्ट्ये दर िीन िे चार वर्ाांनी बदलण्याि येिाि. त्यामळेु भारिाने याचे अनुकरण 
करण्याची तनिाांि गरज तनमााण झाली आहे.  
 

कोलकत्यािील भारिीय साांख्ययकी सांस्थेने केलेल्या सांिोधनानुसार, देिाि २०१६ मध्ये चारिे कोटी रुपयाांच्या 
बनावट नोटा चलनाि होत्या.  
 

भारिािील उच्च मलू्याच्या नोटाांचा आकार बदलण्याचा प्रस्िाव अनेक वर्े प्रलांबबि होिा. एक हजार रुपयाांची 
नोट २००० मध्ये चलनाि आल्यानांिर त्याि फार मोठे बदल करण्याि आले नव्हि.े िसेच, १९८७ मध्ये चलनाि 
आणलेल्या पाचिेच्या नोटेिही दिकभरापूवी बदल करण्याि आले होिे.  
 

नोटाबांदीनांिर नव्याने चलनाि आणलेल्या नोटाांमधील सरुक्षा वैशिष्ट्ये एक हजार आणण पाचिचे्या जनु्या 
नोटाांसारखीच आहेि. मागील काही काळाि जप्ि केलेल्या बनावट नोटाांची िपासणी केली असिा दोन हजार 
रुपयाांच्या नोटेिील १७ सुरक्षा वैशिष्ट्याांपैकी ११ वैशिष्ट्ये बनावट नोटेि आढळून आली. 
 

 

 

भारिािील सवााि मोठ्या बोगद्याचे पांिप्रधानाांच्या हस्िे उद्घाटन 

जम्म ूकाश्मीरमधील चेनानी िे निरी या भारिािील सवााि मोठ्या बोगद्याचे आज(रवववारी) पांिप्रधान नरेंद्र 
मोदी याांच्या हस्िे उद्घाटन करण्याि आले. यावेळी कें द्रद्रय मांत्री तनिीन गडकरी िसेच जम्म ुकाश्मीरच्या 
मयुयमांत्री मेहबूबा मफु्िी आदी मान्यवर उपख्स्थि होिे.  

 

जम्म-ुश्रीनगर राष्टरीय महामागाावर हो बोगदा ियार करण्याि आला आहे. या बोगद्यामळेु जम्म-ुश्रीनगर हा 
प्रवास ३० ककलोमीटर ने कमी होईल आहे िर या प्रवासािील दोन िास वेळ वाचणार आहे. 
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देिािील या सवााि मोठ्या बोगद्याची लाांबी ९.२८ ककलोमीटर आहे. २०११ साली या बोगद्याचे काम सरुु 
करण्याि आले होिे. जवळपास साि वर्ााच्या मेहनिीनांिर या बोगद्याचे काम पुणा झाले असनु त्यासाठी ३७०० 
कोटी रुपये इिका खचा लागला.  
 

अत्याधुतनक सरुक्षा असलेल्या या बोगद्यामध्ये १२४ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले आहेि. वाहिुकीचे तनयम 
मोडणाऱयाांवर त्वररि कारवाई करण्यासाठी बोगद्या बाहेर पोशलस िैनाि असणार आहेि.  
 

 

 

'एसबीआय'चा जगािील टॉप ५० बँकाांमध्ये समावेि 

देिािील सवाांि मोठी बँक असलेल्या मयुय स्टेट बँकेि (एसबीआय) पाच सहयोगी बँकाांचे ववलीनीकरण झाले 
आहे. त्यामळेु आिा एसबीआय जगािील ४५ व्या क्रमाांकाची सवाांि मोठी बॅंक बनली आहे. 
 

एसबीआयमध्ये आज (ितनवार) स्टेट बँक आॅॅफ हैदराबाद, स्टेट बँक आॅॅफ त्रावणकोर, स्टेट बँक आॅॅफ 
बबकानेर अडँ जयपूर, स्टेट बँक आॅॅफ म्हैसरू आणण स्टेट बँक आॅॅफ पतियाळा या एसबीआयच्या पाच सहयोगी 
बँकाांचे ववलीनीकरण झाले आहे.  
 

ववलीनीकरणानांिर आिा सवा बँकाांची सवा प्रकारची मालमत्ता एसबीआयकड ेहस्िाांिररि करण्याि आली आहे. 
िसेच पाचही सहयोगी बँकाांचा कमाचारी वगा आणण बँकेचे ग्राहक देखील मयुय एसबीआयमध्ये हस्िाांिररि झाले 
आहेि. 
 

पाचही बँकाांचे मयुय एसबीआयमध्ये ववलीनीकरण झाल्यानांिर एसबीआयचा िाळेबांद ४१ लाख कोटी रुपयाांवर 
पोचला आहे. आिा देिभराि बॅंकेच्या २२५०० िाखा, भारिभर ववववध राजयाांमध्ये ५८००० एटीएम आणण 
ग्राहकाांची सांयया ५० कोटीांवर पोचली आहे. 
 

 

 

पी. व्ही. शसांधूला ववजेिपेद 

शस ांधूने भारिीय बॅडशमांटनची िान उांचाविाना ररओ ऑशलांवपक रौप्यपदकानांिर मायदेिाि प्रथमच ववजेिेपद 
ख्जांकले. या यिामळेु तिने जागतिक क्रमवारीि दसुरा क्रमाांक शमळववला. िसेच जागतिक क्रमवारीिील 
अग्रस्थानापासनू काही गणुच दरू आहे. 
 

पी. व्ही. शसांधूने स्मॅिचा धडाका करीि ऑशलांवपक ववजेत्या कॅरोशलन मररनला तिच्या क्षमिेचा पूणा कस 
बघण्यास भाग पाडले, पण अखेर ऑशलांवपक ववजेिी मररन द्रहला सलग दसुऱयाांदा शसांधसूमोर िरणागिी पत्करावी 
लागली. रवववारी झालेल्या अांतिम लढिीि शसांधूने ऑशलांवपक ववजेिीचा प्रतिकार 21-19, 21-16 असा सहज मोडून 
काढला.  



 

 

 

ररओ ऑशलांवपकच्या अांतिम लढिीि िीन गेममध्ये हार पत्करल्यानांिर शसांधूने मररनला दबुईि दोन गेममध्ये 
हरवले होिे. पण त्या वेळी मोसम सांपि आहे. मररन थकलेली आहे, असे साांगनू शसांधूच्या ववजयाचे महत्त्व कमी 
करण्याचा प्रयत्न झाला होिा. मात्र या वेळी शसांधूने पूणापणे िांदरुुस्ि असलेल्या मररनला तिचा खेळ करण्याची 
सांधीच द्रदली नाही.  
 

शस ांधू आणण मररन याांच्यािील ही नववी लढि होिी. यापूवीच्या आठ सामन्याांि मररनचे ५-३ असे वचास्व 
होिे. यापूवीच्या लढिीि शसांधूचा दोन गेममध्येच ववजय  दोघीांिील भारिािील आांिरराष्टरीय स्पधेिील लढि 
मररनने ख्जांकली होिी, २०१५ च्या सय्यद मोदी स्पधेि मररनने दोन गेममध्येच बाजी मारली होिी.  
 

दोघीांि २०११ च्या मालदीव चॅलेंजमध्ये प्रथम लढि, त्याि शसांधूची सरिी होिी. शसांधूला त्यानांिरच्या 
मररनववरुद्धच्या ववजयासाठी २०१५ च्या ऑक् टोबरपयांि (डने्माका  ओपन) प्रिीक्षा करावी लागली होिी. शस ांधूचे 
ऑशलांवपक रौप्यपदकानांिरचे हे दसुरे सपुर सीररज ववजेिेपद आहे. तिने गिवर्ी चायना ओपन ख्जांकली होिी.  
 

 

 

ककरणे सरळ जशमनीवर पोचल्याने िापमान वाढ 

िुष्टक हवामान, तनरभ्र आकािामळेु सूयाककरणे सरळ जशमनीवर पोचल्याने काही द्रदवसाांपासनू िापमानाि वाढ 
झाली. सध्या कका वतृ्ताच्या मध्यावर सयूा असनू, कका वतृ्ताचे अक्षाांि हे गजुराि, राजस्थान, मध्य प्रदेि, छत्तीसगड, 

झारखांड, ओडडिा येथनू गेले आहेि.  
 

पररणामी, या राजयाि िापमान ४० डडग्री सेख्ल्सअसच्या वर गेले. यामळेु उष्टण झालेली ही हवा िीन द्रदवसाांि 
उत्तर भारि, पख्श् चम, मध्य भारिािील प्रामयुयाने गजुराि, राजस्थान, मध्य प्रदेि, उत्तर महाराष्टराि आली.  
 

गेल्या आठवड्याि उत्तर आणण पख्श् चम भारिाि तनमााण झालेली उष्टणिेची लाट ही मध्य प्रदेिािील उच्च 
दाबामळेु तनमााण झालेल्या वादळामळेु उत्तर महाराष्टर, ववदभा, मराठवाडा इकड ेवळली.  
 

हवामान खात्याने विाववलेल्या उष्टणिेच्या लाटेमळेु महाराष्टर सरकारने द्रहट ऍक् िन प्लॅनअांिगाि २२ ख्जल्हयाांचा 
समावेि केला आहे. गेल्या आठवड्याि या ख्जल्हयाि सरासरीपेक्षा जास्ि िापमानाची नोंद झाली होिी. यामध्ये 
ववदभाािील ११, मराठवाड्यािील ८, नाशिक ववभागािील २, पुणे ववभागािील १ ख्जल्हयाचा समावेि आहे.  
 

द्रहट ऍक् िन प्लॅनचा हेिू हा, की उष्टमाघािामळेु होणारे मतृ्यू रोखणे. उष्टमाघाि झालेल्या व्यक्िीवर िािडीने 
उपचार सरुू करणे. अन्य सेवा देणे. सवा ख्जल्हयाांिील सरकारी रुग्णालयाांि सवा उपचार उपलब्ध करणे. ऍक् िन 
प्लॅननुसार या सशमिीचे अध्यक्ष ख्जल्हाधधकारी असिील.  
 

 

 



 

 

गुरूची 7 एवप्रलला प्रतियुिी, गुरू येणार पथृ्वीजवळ 

सयूामालेिील सवाांि मोठा ग्रह गरुू हा ७ एवप्रलला अगदी सयूाासमोर येि आहे. या घटनेला खगोलिास्त्राि 
प्रतियुिी असे म्हणिाि. 'जयुवपटर अॅट अपोणझिन' या द्रदविी गरुू व सयूा समोरासमोर राहील. प्रतियुिी काळाि 
ग्रहाचे पथृ्वीपासनूचे अांिर हे सरासरी कमी असिे. 
 

गरुूच्या लागोपाठ प्रतियिुीमधील काळ हा साधारण िेरा मद्रहन्याांचा असिो. याआधी ८ माचा २०१६ रोजी गरुू-
सयूा प्रतियुिी झालेली होिी.  
 

पथृ्वीपासनू गरुूचे सरासरी अांिर ९३ कोटी ककलोमीटर आहे. त्याचा व्यास १४२८०० ककलोमीटर आहे. या ग्रहाला 
सयूााभोविी एक प्रदक्षक्षणा करण्यास ११.८६ वर्े लागिाि. गुरूला एकूण ६७ चांद्र आहेि. टेशलस्कोपमधून गरुूचे 
तनरीक्षण केले असिा त्याच्यावरील प्टा व ४ चांद्र द्रदसिाि. पथृ्वीपेक्षा गरुू हा ११.२५ पट मोठा आहे.  
 

७ डडसेंबर १९९५ रोजी मानवरद्रहि यान गॅशलशलओ गरुूवर पोचले होिे. मात्र गरुूवर सजीवसषृ्टटी असल्याचा 
कोणिाही पुरावा अजनूपयांि शमळालेला नाही. 
 

आरक् ि द्रठपका हे गरुूचे खास वैशिष्ट्य आहे. गे्रट रेड स्पॉट या नावाने हा द्रठपका ओळखला जािो. हा द्रठपका 
४० हजार ककलोमीटर लाांब आणण १४ हजार ककलोमीटर रुां द अिा अवाढव्य आकाराचा आहे. या द्रठपक् याि 
पथृ्वीसारखे ३ ग्रह एकापुढे एक ठेविा येिील.  
 

न्यूटनकाळापासनू म्हणजे जवळजवळ ३०० वर्े हा द्रठपका खगोल िास्त्रज्ञ पाहि आलेले आहेि. या द्रठपक् याचे 
तनरीक्षण केले असिा िे एक प्रचांड चक्रीवादळ असल्याचे सहज लक्षाि येईल. गरुूवर सिि घोंगावणारे 
चक्रीवादळ एका ववशिष्टट द्रठकाणीच का तनमााण झाले, याचे कारण मात्र अजनूही अज्ञाि आहे. 
 

७ एवप्रल रोजी सयूाास्िानांिर थोड्याच वेळाि गुरू हा पूवा क्षक्षतिजावर उगवेल आणण पहाटे पख्श् चमेस मावळेल. हा 
ग्रह अतििय िेजस्वी असल्याने सहज ओळखिा येईल व साध्या डोळयाांनीही पाहिा येईल.  
 

परांिु गरुूवरील गे्रट रेड स्पॉट व युरोपा, गॅतनशमड आयो व कॅलेस्टो हे त्याचे चार चांद्र साध्या डोळयाांनी द्रदस ू
िकणारे नाहीि. त्यासाठी टेशलस्कोपची आवश् यकिा आहे. 
 


